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Welkom en stil gebed door Jacquelien Simon (ouderling van dienst) 
 
Zingen: Kom, Heilige Geest (Hemelhoog 230) 

 
A.M.EN. 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
Allen 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
Allen 2x 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 
A.M.EN. 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

 
Votum en Groet 
 
Gebed 
 
Zingen: Opwekking 802 

 
A.M.EN.: 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij.  
Allen: 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij.  
 
A.M.EN.: 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
Allen: 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij.  
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 



A.M.EN.: 
U bent sterk. U behoudt. U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. U die leeft, leef in mij. 
Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid binnen in mij.  
 
Allen: 
Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
A.M.EN.: 
U bent meer dan genoeg. U bent hier. U bent goed. 
Allen: 
U bent hoop. U die redt, U bent al wat ik heb. 
 
Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid binnen in mij.  
Hier is mijn leven. Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
A.M.EN.: 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 

 
Zingen: Psalm 68: 2 en 10 (OB) 

 
Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
Zal huppelen van zielevreugd, 
Daar zij hun wens verkrijgen; 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
Ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft Hem eren; 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn naam is HEER der heren. 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Zingen: Spreek, o Heer (Opw. 689) 

 
A.M.EN.: 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Allen: 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 



in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Vrouwen: 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Mannen: 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Allen: 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
A.M.EN.: 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
Gebed bij opening van de Bijbel door Ab Grevengoed 
 
Lezen: Handelingen 2: 1-4 en 14-21 (NBV21) door Ab Grevengoed 
 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 
 
… 
 

14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en 
sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en 
neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het 
derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17 
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen 
jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen 
dromen. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, 
zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 20 De zon 
verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en 
ontzagwekkend. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 

 
 
 



Zingen: De wind steekt op (Opw. 766) 
A.M.EN. 
Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest ons met zijn kracht bekleden. 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
Allen: 
zet ons in vuur en in vlam. 
A.M.EN. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Allen: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
A.M.EN. 
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God! 
 
Allen: 
Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden. 
A.M.EN. 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
Allen: 
zet ons in vuur en in vlam. 
A.M.EN. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Allen: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.   
Het vuur laait op, het vuur laait op. 
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.   
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!  

 
Korte overdenking door Erik Posthouwer 

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered! (Hand. 2:21) 

Zingen: Amen (Opw. 795) 
 

Allen: 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 
 
 



A.M.EN.: 
Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 
 
Allen: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid. 
 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 
 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid. 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid. 
 

Zingen: Kom met vrede (Sela) 
A.M.EN.: 
Vrede in mijn hart, kom met vrede in mijn hart. (2x) 
 
Vader, U ziet al mijn wegen.  
Help mij als ik U niet vind.  
Wijs de weg tot ik weer thuis ben  
en omarm mij als Uw kind.  
Allen: 
Jezus, was mij schoon van zonden.  
Stil de storm die woedt in mij.  
Neem mijn onrust en mijn angsten. 
Draag mijn last en maak mij vrij.  
 
Geest van God, vernieuw mijn leven.  
Zie wat mij ten diepste drijft.  
Vorm mij tot mijn hart weer rust vindt  
en Uw vrede in mij blijft. 
A.M.EN: 
Vrede in mijn hart, kom met vrede in mijn hart. 
 
Allen: 
Vrede in mijn hart, kom met vrede in mijn hart. (3x) 
 
A.M.EN.: 
Vrede in mijn hart, U brengt vrede in mijn hart. 



Gelegenheid voor een spontaan getuigenis  
 
Gebed door Erik Posthouwer en Jaap van den Brink, afgewisseld met zingen: 

 
Neem mij aan zoals ik ben. 
Wek in mij wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij. 

 
Collecten door Ria van Elten (diaken van dienst) 

1e collecte: Tabitha Nederland 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat 
3e collecte: Kerk in Actie Zending 

 
Zingen: Stromen van zegen (Joh. de Heer 57) 

 
Allen: 
Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
   

Stromen van zegen, komen als plasregens neêr. 
  Nu vallen drupp’len reeds neder, 
  Zend ons die stromen, o Heer. 
 
Vrouwen: 
Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn: 
Mannen: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 
  

Allen:  
Stromen van zegen, komen als plasregens neêr. 

  Nu vallen drupp’len reeds neder, 
  Zend ons die stromen, o Heer. 
 
Er komen stromen van zegen, 
Zend ons de heilstroom nu neêr! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
  

Stromen van zegen, komen als plasregens neêr. 
  Nu vallen drupp’len reeds neder, 
  Zend ons die stromen, o Heer. 

 
 
 
 
 
 



Zingen: Nooit meer alleen (Opw. 698) 
 
A.M.EN.: 
Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om, want U bent nabij. 
 
Allen: 
En ik vrees geen gevaren meer 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij, Hij is toch bij mij? 
 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
A.M.EN.: 
En ik zie al de glans in de verte van het stralende licht, 
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,  
is U te kennen al wat ik wil. 
 
Allen: 
En ik vrees geen gevaren meer 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij, Hij is toch bij mij? 
 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
A.M.EN.: 
Ik zie al de glans in de verte van het stralende licht, 
maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
 
Allen: 
Ik zie al de glans in de verte van het stralende licht, 
maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
 
 
 



A.M.EN. 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 
Allen: 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
A.M.EN.: 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 
Mededelingen 
 
Zingen: Zegen (Opw. 844) 

 
A.M.EN. 
De God van Abraham, Isaak en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn Geest 
 
Allen: 
De God van Abraham, Isaak en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 
 



Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 


